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Atividade econômica sobe 0,6% em julho
A atividade econômica brasileira registrou alta em ju-

lho deste ano, de acordo com dados divulgados ontem
pelo Banco Central (BC). O IBC-Br (Índice de Atividade
Econômica do Banco Central) apresentou aumento de
0,6% em julho de 2021 em relação ao mês anterior, de
acordo com os dados dessazonalizados (ajustados para

o período). Até fevereiro, o IBC-Br vinha apresentando
crescimento, após os choques sofridos em março e abril
do ano passado, em razão das medidas de isolamento
social necessárias para o enfrentamento da pandemia
de Covid-19. Nos últimos meses, entretanto, os resulta-
dos oscilaram, com recuos em março e maio. O trimes-

tre encerrado em julho fechou com oscilação negativa
de 0,02%. Em julho, o IBC-Br atingiu 140,52 pontos. Na
comparação com julho de 2020, houve crescimento de
5,53% (sem ajuste para o período, já que a comparação é
entre meses iguais). No acumulado em 12 meses, o indi-
cador também ficou positivo, em 3,26%.  PÁGINA 2

O governo federal poderá cumprir o teto de
gastos no ano que vem, com pagamento integral
de precatórios de R$ 89,1 bilhões e um orça-
mento extra de R$ 14 bilhões para a expansão do
Bolsa Família ou seu substituto, o Auxílio Brasil,
de acordo com estimativa da IFI (Instituição Fis-
cal Independente). Em seu relatório de acom-
panhamento fiscal divulgado ontem, a IFI, que é
ligada ao Senado, aponta que esse cenário prevê
despesas discricionárias (não obrigatórias) em
R$ 104 bilhões, valor próximo ao mínimo neces-
sário para funcionamento da máquina pública.
O Orçamento enviado ao Congresso prevê R$
115 bilhões. Com isso, o orçamento do progra-
ma social ficaria em R$ 48,7 bilhões. A proposta
de Orçamento do governo prevê R$ 34,7 bilhões
para o Auxílio Brasil, sem expansão em relação a
2021. O presidente Jair Bolsonaro quer o novo
programa com verba de aproximadamente R$
18 bilhões acima do que o Bolsa Família tem
atualmente. O ministro Paulo Guedes (Econo-
mia) disse nesta quarta que fez "um pedido de-
sesperado de socorro" ao Legislativo e ao Judi-
ciário para solucionar o impasse em torno do
Orçamento de 2022 provocado pelo aumento
nas despesas com precatórios. O espaço no teto
depende, no entanto, do comportamento da in-
flação. O aumento dos índices de preços já re-
duziu essa "sobra" de R$ 47,3 bilhões para R$
17,2 bilhões, de acordo com a IFI. Os números
consideram a estimativa atual e aquela feita em
junho deste ano.  PÁGINA 2

TSE investiga
se houve
propaganda
de Bolsonaro 

7 DE SETEMBRO IFI

O corregedor-geral da Justiça
Eleitoral, ministro Luís Felipe
Salomão, vai apurar se houve
propaganda antecipada e abuso
de poder em manifestações bol-
sonaristas de raiz golpista no 7
de Setembro. Decidida ontem, a
investigação é decorrente de in-
dícios de que a mobilização em
apoio ao presidente Jair Bolso-
naro pode ter sido financiada
por empresários ou políticos. O
TSE (Tribunal Superior Eleito-
ral) reuniu informações que in-
cluem um vídeo e notícias vei-
culadas pela imprensa. Será
apurado também se houve pa-
gamento de transporte e diárias
a quem participou dos atos e se
houve conteúdo de campanha
eleitoral antecipada, informou a
corte eleitoral.  PÁGINA 3

Exigência 
de vacinação
pode barrar
Bolsonaro 

ASSEMBLEIA-GERAL

COVID-19

Delegações estrangeiras que
participarão da Assembleia-
Geral da ONU (Organização
das Nações Unidas) foram avi-
sadas que todos os participan-
tes do encontro de líderes glo-
bais precisarão apresentar
comprovante de imunização
contra a Covid-19 para entrar
no edifício da entidade, que fica
em Nova York. O presidente
Jair Bolsonaro, que anunciou a
intenção de comparecer pre-
sencialmente ao evento, diz
não ter se vacinado. Ele deve fa-
zer o discurso de abertura do
evento, marcado para o dia 21
de setembro. Consultados, di-
plomatas brasileiros afirmaram,
sob condição de anonimato,
que a exigência não se aplicaria
a chefes de Estado, que têm pro-
tocolo próprio para acessar o
edifício da ONU.  PÁGINA 4

País pode pagar precatórios
sem estourar teto de gastos

ABRASIL

CPI convoca ex de
Bolsonaro e lobista
admite elo com ‘04’

O lobista Marconny Albernaz de Faria reconheceu em depoimen-
to na CPI da Covid ontem que mantém uma relação muito próxima e
de amizade com Jair Renan, o filho ‘04’ do presidente Jair Bolsonaro.
Marconny, apontado como lobista da Precisa Medicamentos -em-
presa que intermediou a negociação da vacina indiana Covaxin com
o governo federal-, afirmou que chegou a comemorar o seu aniversá-
rio em um camarote de propriedade do filho 04 e que o ajudou na
abertura de sua empresa. Nesta quarta, os senadores aprovaram ain-
da requerimento de convocação de Ana Cristina Valle, ex-mulher de
Bolsonaro e mãe de Jair Renan. Mensagens trocadas entre Marconny
e Valle mostrariam que ela seria responsável por fazer indicações pa-
ra cargos no governo.  PÁGINA 3
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Incerteza econômica
faz Bovespa cair 0,96%;
dólar recua 0,41%
CLAYTON CASTELANI E LUCAS
BOMBANA/FOLHAPRESS

A desconfiança de investi-
dores na economia brasileira
segue derrubando a Bolsa de
Valores de São Paulo (Boves-
pa). Ontem o Ibovespa (Índice
Bovespa) fechou em queda de
0,96%, aos 115.062 pontos.
Além dos problemas internos,
a desaceleração da indústria e
do consumo na China contri-
buiu significativamente com o
resultado negativo.

O dólar fechou em queda
de 0,41%. 

Analistas que há algumas
semanas estimavam uma al-
ta acima de 2% do PIB para
2022 agora já avaliam que o
crescimento pode ficar abai-
xo de 1%.

Em mais um dado desfavo-
rável para a Bolsa, o Itaú BBA
revisou de 152 mil para 120 mil
sua projeção para o Ibovespa
em dezembro, queda de 21%..

Neste cenário, os estrate-
gistas optaram por um ajuste
do portfólio, com redução da
exposição a nomes com ex-
pectativa de forte crescimento
e inclusão de nomes de caráter
mais defensivo.

Saíram da carteira Brades-
co, Magazine Luiza e Meliúz,
com a inclusão de Energisa,
Eneva e Weg.

No cenário externo, im-
pactou a Bolsa a divulgação
de alta de 5,3% da produção
industrial chinesa em relação
ao ano anterior, ritmo mais
fraco desde julho de 2020. A
expectativa de analistas era
de um avanço de 5,8%.

Afetado pelos casos locais
de Covid-19 com o avanço da
variante delta,  o consumo
das famílias chinesas subiu
2,5%, muito abaixo da previ-
são de alta de 7,0% e o ritmo
mais fraco desde agosto do
ano passado.

Sinais de desaceleração
no maior parceiro comercial
brasileiro têm impacto em
grandes produtores de com-
modities, como é o caso da
mineradora Vale, cujas ações
(VALE3) caíram 2,5%, sendo
as mais negociadas da Bolsa
ontem.

O petróleo Brent fechou
em alta de 2,47%, a 75,42 dó-
lares (R$ 396,52), contribuin-
do para a elevação de 1,74%
nas ações da Petrobras
(PETR4).

A crise doméstica e a desa-
celeração chinesa impedi-
ram que o Brasi l  acompa-
nhasse uma nova rodada de
altas  em Wall  Street,  com
Dow Jones, S&P 500 e Nas-
daq avançando 0,68%, 0,85%
e 0,82%, respectivamente.
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BC

Atividade econômica 
tem alta de 0,6% em julho
A

atividade econômica
brasileira registrou al-
ta em julho deste ano,

de acordo com dados divulga-
dos ontem pelo Banco Central
(BC). O IBC-Br (Índice de Ati-
vidade Econômica do Banco
Central) apresentou aumento
de 0,6% em julho de 2021 em
relação ao mês anterior,  de
acordo com os dados dessazo-
nalizados (ajustados para o pe-
ríodo).

Até fevereiro, o IBC-Br vi-
nha apresentando crescimen-
to, após os choques sofridos

em março e abril do ano passa-
do, em razão das medidas de
isolamento social necessárias
para o enfrentamento da pan-
demia de Covid-19. Nos últi-
mos meses, entretanto, os re-
sultados oscilaram, com re-
cuos em março e maio. O tri-
mestre encerrado em julho fe-
chou com oscilação negativa
de 0,02%.

Em julho, o IBC-Br atingiu
140,52 pontos. Na comparação
com julho de 2020, houve cres-
cimento de 5,53% (sem ajuste
para o período, já que a com-

paração é entre meses iguais).
No acumulado em 12 meses, o
indicador também ficou positi-
vo, em 3,26%.

O índice é  uma forma de
avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira e ajuda o
BC a tomar decisões sobre a ta-
xa básica de juros, a Selic, defi-
nida atualmente em 5,25% ao
ano. O índice incorpora infor-
mações sobre o nível de ativi-
dade dos três setores da eco-
nomia, a indústria, o comércio
e os serviços e agropecuária,
além do volume de impostos.

O indicador foi criado pelo
Banco Central para tentar an-
tecipar a evolução da atividade
econômica. Entretanto, o indi-
cador oficial é o PIB (Produto
Interno Bruto, soma dos bens e
serviços produzidos no país),
calculado pelo IBGE.

Em 2020,  o  PIB do Brasi l
caiu 4,1%, totalizando R$ 7,4
tri lhões.  Foi  a  maior  queda
anual da série do IBGE, inicia-
da em 1996 e que interrompeu
o crescimento de três anos se-
guidos, de 2017 a 2019, quando
o PIB acumulou alta de 4,6%.

MERCADOS

IFI acha possível pagar precatório
sem estourar teto de gastos
EDUARDO CUCOLO/FOLHAPRESS

O governo federal poderá
cumprir  o  teto de gastos no
ano que vem, com pagamento
integral de precatórios de R$
89,1 bilhões e um orçamento
extra de R$ 14 bilhões para a
expansão do Bolsa Família ou
seu substituto, o Auxílio Brasil,
de acordo com estimativa da
IFI (Instituição Fiscal Indepen-
dente).

Em seu relatório de acom-
panhamento fiscal divulgado
ontem, a IFI, que é ligada ao
Senado, aponta que esse cená-
rio prevê despesas discricioná-
rias (não obrigatórias) em R$
104 bilhões, valor próximo ao
mínimo necessário para fun-

cionamento da máquina pú-
blica. O Orçamento enviado ao
Congresso prevê R$ 115 bi-
lhões.

Com isso, o orçamento do
programa social ficaria em R$
48,7 bilhões. A proposta de Or-
çamento do governo prevê R$
34,7 bilhões para o Auxílio Bra-
sil, sem expansão em relação a
2021. O presidente Jair Bolso-
naro quer o novo programa
com verba de aproximada-
mente R$ 18 bilhões acima do
que o Bolsa Família tem atual-
mente.

O ministro Paulo Guedes
(Economia) disse nesta quarta
que fez "um pedido desespera-
do de socorro" ao Legislativo e
ao Judiciário para solucionar o

impasse em torno do Orça-
mento de 2022 provocado pelo
aumento nas despesas com
precatórios.

O espaço no teto depende,
no entanto, do comportamen-
to da inflação. O aumento dos
índices de preços já reduziu
essa "sobra" de R$ 47,3 bilhões
para R$ 17,2 bilhões, de acordo
com a IFI. Os números consi-
deram a estimativa atual  e
aquela feita em junho deste
ano.

O cálculo é feito com uma
inflação de 8% para o IPCA
(que corrige o teto) e 8,3% para
o INPC (que corrige despesas
como aposentadorias) em de-
zembro deste ano. O IPCA está
em 9,68% e o INPC em 10,42%,

no acumulado em 12 meses até
agosto, mas a expectativa é de
recuo no índice até dezembro.

Seria possível abrir um es-
paço no teto em 2022 de R$
39,2 bilhões, caso a PEC envia-
da ao Congresso pelo governo
para parcelar o pagamento de
precatórios seja aprovada. O
valor subiria para R$ 48,6 bi-
lhões com a proposta sugerida
pelo vice-presidente da Câma-
ra, Marcelo Ramos (PL-AM),
de tirar os precatórios do teto
de gastos.

A IFI cita a possibilidade de
interpretar os precatórios do
Fundef no valor de R$ 16,2 bi-
lhões para Bahia, Pernambu-
co, Ceará e Amazonas como
despesa extrateto de gastos.

INSTITUIÇÃO FISCAL

2ª maior térmica do País
entra em operação hoje

ENERGIA

NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

A Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica) aprovou o
início das operações, a partir
de hoje, da usina termelétrica
GNA 1, a segunda maior do
país, mais um reforço para o se-
tor elétrico em meio ao período
mais crítico da crise hídrica.

Com custo de geração de R$
552 por MWh (megawatt-hora),
a térmica vai acrescentar 1.338
MW ao sistema, que precisava
de 5,5 mil MW para garantir o
abastecimento até o início das
chuvas, segundo as últimas pro-
jeções do ONS (Operador Na-
cional do Sistema Elétrico).

"A entrada dessa usina será
muito benéfica para o setor,
especialmente na atual con-
juntura. A energia será injeta-
da no sistema na região sudes-
te, a mais castigada com a es-
tiagem dos reservatórios", dis-

se, em nota, o diretor-geral da
Aneel, André Pepitone.

A energia gerada pela tér-
mica é capaz de abastecer 4
milhões de habitantes. Por es-
tar na região Sudeste, corre
menos risco de ter a capacida-
de de entrega impactada por
gargalos no sistema de trans-
missão de energia do país.

A térmica tinha início de
operações previsto para o pri-
meiro semestre, mas teve que
esticar o cronograma devido a
problemas durante a fase de
implantação e comissiona-
mento dos equipamentos.

O projeto é controlado pela
Prumo, dona do Porto do Açu,
pela petroleira BP e pela fabri-
cante de equipamentos elétri-
cos Siemens. A princípio, ope-
rará com gás importado em
navios, mas o plano é conectar
um gasoduto do pré-sal ao
porto para abastecer a usina.

12 estados e DF reduziram
gastos com pessoal em 2020
ANDREIA VERDÉLIO/ABRASIL 

A Secretaria do Tesouro
Nacional informou, ontem,
que 12 estados e o Distrito
Federal apresentaram redu-
ção real na despesa de pes-
soal em 2020. Ainda assim, o
total desses gastos teve au-
mento de 3,4%, ou R$ 14,9 bi-
lhões, de 2019 para 2020. As
informações são do Boletim
de Finanças dos Entes Sub-
nacionais de 2020.  

De acordo com o órgão,
apesar do aumento dos gas-
tos com pessoal, houve uma
redução no ritmo em compa-
ração ao 5,2% (R$ 21,7 bi-
lhões)  de crescimento de
2018 para 2019. O resultado
também é menor do que a in-
f lação do período,  que fe-
chou em alta de 4,52%.

A desaceleração se deve,
segundo o Tesouro Nacional,
às restrições de atos que pro-
voquem aumento da despesa
com pessoal  até  o f im de
2021, instituídas na Lei Com-
plementar nº 173, de 2020. A
medida foi adotada em con-
trapartida à ajuda financeira
do governo federal a estados,
municípios e o Distrito Fede-
ral para o combate aos efeitos
da pandemia da covid-19.

Para o órgão, a reforma da

Previdência também impac-
tou no ritmo de crescimento
das despesas, já que adiou
parte das aposentadorias.

O Tesouro alerta que, co-
mo os efeitos dessas restri-
ções terminam ao final deste
ano, haverá maior liberdade
dos entes federativos em au-
mentar seus gastos com pes-
soal ,  gerando incertezas
quanto à trajetória de redu-
ção dos gastos.

“Visto que o resultado fis-
cal subnacional fora positivo
em 2020 e a tendência positi-
va permanece em 2021,  o
acúmulo de recursos nesses
anos poderá ser revertido em
aumento estrutural de gasto
com pessoal,  o que poderá
agravar a situação fiscal de
alguns estados.  Portanto,
apesar  da leve inflexão na
trajetória de gastos com pes-
soal ,  ainda é  incerta a  sua
manutenção para os próxi-
mos anos”, diz o boletim.

Observando a despesa pri-
mária total empenhada, en-
tre pessoal e outros gastos
correntes, o aumento do gas-
to em 2020,  no valor de R$
39,4 bilhões, foi superior ao
aumento de R$ 33,4 bilhões
do ano anterior.

No ano passado,  houve
melhora do resultado primá-

rio agregado dos estados, na
ótica das despesas empenha-
das, e constatou-se um supe-
rávit de R$ 53,2 bilhões frente
um superávit de R$ 33,4 bi-
lhões em 2019. O resultado se
deve a  um crescimento de
6,8% (R$ 59,2 bilhões) das re-
ceitas primárias comparado
ao crescimento de 4,7% (R$
39,4 bilhões) das despesas
primárias.

VARIAÇÃO REAL
Um dos estados que con-

seguiu reduzir o gasto real
com pessoal foi Goiás, com
queda de 7,9% se compara-
das a 2019. O Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro, Rio Gran-
de do Norte, Sergipe, Mara-
nhão, Distrito Federal, Mato
Grosso, Ceará, Bahia,  Per-
nambuco,  Paraná e  Piauí
também registraram redu-
ções.

Por outro lado, Alagoas e
Paraíba apresentaram au-
mentos de 10,1% e 9,6%, res-
pectivamente, comparados a
2019. No caso de Alagoas, a
explicação é, segundo o Te-
souro, pela contratação de
servidores de concursos ho-
mologados antes da pande-
mia e a regularização de des-
pesas com pessoal dentro do
próprio exercício.

TESOURO

Governo deve
vetar projeto
que desonera
17 setores
THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

O projeto que estende até 2026
a desoneração da folha de paga-
mentos de 17 setores deve ser ve-
tado pelo presidente Jair Bolsona-
ro se não houver mudança no tex-
to. A proposta tem o objetivo de
manter a redução dos custos de
contratação de trabalhadores por
empresas dos ramos que mais
empregam no país. O incentivo a
esses setores está previsto para
terminar em dezembro de 2021.

O formato atual da proposta
avançou na Câmara ontem, ao ser
aprovado na Comissão de Finan-
ças e Tributação. A votação foi
simbólica. Aliados do governo
também apoiaram o projeto.

A proposta não prevê uma
medida que compense as perdas
aos cofres públicos. Isso, segundo
membros do governo e técnicos
do Congresso, contraria regras
orçamentárias. A estratégia do
governo é deixar que o Congresso
assuma a liderança da articula-
ção pela aprovação de um novo
imposto digital, nos moldes da
extinta CPMF (Contribuição Pro-
visória sobre Movimentação Fi-
nanceira). Esse novo tributo
substituiria os encargos sobre
contratação de mão de obra de
todas as empresas.

TRIBUTOS
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CPI convoca ex de Bolsonaro e
lobista confirma relação com 04
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

O
lobista Marconny Al-
bernaz de Faria reco-
nheceu em depoi-

mento na CPI da Covid ontem
que mantém uma relação muito
próxima e de amizade com Jair
Renan, o filho ‘04’ do presidente
Jair Bolsonaro.

Marconny, apontado como
lobista da Precisa Medicamen-
tos -empresa que intermediou a
negociação da vacina indiana
Covaxin com o governo federal-,
afirmou que chegou a comemo-
rar o seu aniversário em um ca-
marote de propriedade do filho
04 e que o ajudou na abertura de

sua empresa.
Nesta quarta, os senadores

aprovaram ainda requerimento
de convocação de Ana Cristina
Valle, ex-mulher de Bolsonaro e
mãe de Jair Renan. Mensagens
trocadas entre Marconny e Valle
mostrariam que ela seria res-
ponsável por fazer indicações
para cargos no governo.

Em um depoimento tenso,
Marconny irritou diversas vezes
os senadores da CPI ao dar res-
postas confusas e atrapalhadas.

Também foi ameaçado de
prisão ao afirmar não se recor-
dar quem era o senador a quem
se referiu em mensagem, na
qual afirma que esse parlamen-

tar ajudaria a "desatar o nó" da
negociação de testes para detec-
tar Covid-19.

Reportagem do jornal Folha
de S.Paulo mostrou mensagens
trocadas entre Marconny e Jair
Renan em que o lobista oferece
auxílio para a abertura da em-
presa do filho do presidente da
República.

As informações constam de
conversas no WhatsApp obtidas
pela Folha de S.Paulo, após que-
bra judicial de sigilo do lobista a
pedido do Ministério Público
Federal no Pará, e de análise de
documentos da Receita Federal.
Os dados foram compartilhados
com a CPI.

Marconny confirmou em
seu depoimento a proximida-
de com Jair Renan, amizade
que teve início assim que o fi-
lho do presidente chegou a
Brasília. "Ele [Jair Renan] que-
ria criar uma empresa de in-
fluencer, e aí eu só apresentei
ele para um colega tributarista
que poderia auxiliar na abertu-
ra dessa empresa."

O lobista também reconhe-
ceu que comemorou o seu ani-
versário em um camarote de Jair
Renan, localizado no estádio
Mané Garrincha, em Brasília.
Em sua defesa, Marconny afir-
mou que a festa não infringiu re-
gras sanitárias da pandemia.

INVERNO: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à
tarde e à noite.Manhã Tarde Noite
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Doria recua e cancela
aumento de ICMS de
bares e restaurantes 

TRIBUTAÇÃO

EDUARDO CUCOLO/FOLHAPRESS

O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), anun-
ciou ontem a revisão da tribu-
tação dos estabelecimentos
de alimentação, como bares e
restaurantes.

O ICMS (Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e
Serviços) do setor vai cair de
3,69% para 3,2%, uma redução
de 13%. A medida vai beneficiar
cerca de 250 mil estabelecimen-
tos desse setor.

Isso representa um recuo
em relação ao aumento do
ICMS em janeiro deste ano,
quando a alíquota para esta-
belecimentos do setor enqua-
drados no regime especial de
tributação passou de 3,2% pa-
ra 3,69% da receita bruta.

"É uma renúncia fiscal im-
portante para o governo, de
mais de R$ 100 milhões, mas é
necessário para a sobrevivên-
cia e retomada do setor de ba-
res e restaurantes", afirmou o
secretário de Fazenda e Pla-
nejamento de São Paulo,
Henrique Meirelles.

Também foi anunciado nes-
ta quarta o Programa Retoma
São Paulo, no valor de mais de
R$ 500 milhões.

De acordo com a secretária
de Desenvolvimento Econômi-
co de São Paulo, Patrícia Ellen,
ele inclui uma linha de micro-
crédito de R$ 100 milhões do
Banco do Povo, a partir de 1º de
outubro, para empresários que
ficaram com o nome sujo du-
rante a pandemia, além de R$
300 milhões para programas
nos polos de desenvolvimento
econômico no estado.

O pacote também conta com
o Bolsa Empreendedor, com o
pagamento de R$ 100 milhões
para apoiar pequenos em-
preendedores no setor de ali-
mentação, um valor de R$ 1.000
para cada um dos 100 mil em-
preendedores que podem se
inscrever no programa.

O presidente da Abrasel (As-
sociação Brasileira de Bares e
Restaurantes), Paulo Solmucci,

diz que 50% das empresas do
setor no estado estão operando
com prejuízo.

"Com o avanço da vacina-
ção, o fim das restrições era o
caminho a ser seguido. Agora,
chega a ajuda em forma de re-
dução de impostos e acesso a
crédito. Os meses de retomada
não têm sido fáceis e ainda há
muito a ser feito, mas já é possí-
vel enxergar luz no fim do tú-
nel", afirma Solmucci.

"Queremos que São Paulo
continue sendo reconhecido
como um bom lugar para em-
preender e siga sendo uma refe-
rência na boa e diversificada
gastronomia."

ALIMENTAÇÃO
Em outubro do ano passado,

a Assembleia Legislativa de São
Paulo aprovou o projeto de re-
forma administrativa e ajuste
fiscal do governador João Doria,
que extinguiu órgãos públicos e
retirou isenções do ICMS.

Em janeiro deste ano, o go-
verno voltou atrás e manteve o
benefício para produtos horti-
frutigranjeiros, insumos agro-
pecuários, energia elétrica rural
e medicamentos genéricos.

A mudança no ICMS para
outros setores, no entanto, en-
trou em vigor em 15 de janeiro.

No caso dos bares e restau-
rantes, foram duas as mudan-
ças,  que variam de acordo
com o tipo de enquadramen-
to do estabelecimento. Para
empresas que adotam o regi-
me normal de tributação, o
ajuste foi de 12% para 13,3%
nas operações internas.

Aqueles enquadrados no
regime especial de tributação
passaram de um imposto es-
tadual de 3,2% para 3,69% da
receita bruta.

São Paulo definiu que valo-
res inferiores à alíquota padrão
de 18% de ICMS são benefício
fiscal e, portanto, estavam sujei-
tos a reavaliação. O governo
afirma ter feito um corte linear
de 20% nas reduções e isenções.
Ou seja: 80% do benefício ainda
foi preservado.

SP contrata professores
temporários para 2022

PROCESSO SELETIVO

FLAVIA KUROTORI/FOLHAPRESS

A Seduc-SP (Secretaria de
Educação do Estado de São Pau-
lo) inicia, a partir do próximo dia
25, novo processo seletivo para
contratar docentes temporários
para a rede pública estadual em
2022. O prazo para se candidatar
termina em 22 de novembro.

O salário é de R$ 2.886,24 e
os professores cadastrados se-
rão chamados de acordo com a
necessidade da rede estadual
de ensino.

A inscrição deve ser realizada
pela plataforma Banco de Ta-
lentos da Seduc, de forma auto-
declaratória. O processo será
online e não é necessário apre-
sentar os documentos na Dire-
toria de Ensino

Outras informações sobre
prazos e procedimentos para
inscrição, assim como orienta-
ções sobre as demais etapas do
processo seletivo, serão espe-
cificadas no Edital de Abertura
de Inscrição, com previsão de
publicação em 25 de setembro.

Docentes que possuem
contrato vigente ao longo do
ano de 2022 não devem se
inscrever,  pois já possuem
contrato ativo para 2022 e
não há previsão legal  para
acúmulo de contratos.

Para esses casos, a atuali-
zação cadastral e de forma-
ção será por meio da inscri-
ção no Processo Inicial  de
Atribuição de Classes e Aulas
realizada de 30 de setembro a
8 de outubro.

Nota
POLÍCIA CIVIL E CENIPA INVESTIGAM ACIDENTE AÉREO

Investigadores da polícia civil e do Centro de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) apuram as causas
do acidente aéreo que matou sete pessoas na terça-feira passada
em Piracicaba, no interior paulista. De acordo com o Cenipa,
integrantes do Quarto Serviço Regional de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV) estiveram no
local para identificar indícios, fotografar cenas, coletar partes da
aeronave para análise, ouvir relatos de testemunhas e reunir
documentos. “Não existe um tempo previsto para essa atividade
ocorrer”, apontou o Cenipa em nota. O órgão informou ainda que
o objetivo da investigação é evitar que acidentes semelhantes
ocorram. “A conclusão das investigações terá o menor prazo
possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência
e, ainda, da necessidade de descobrir os fatores contribuintes”,
acrescenta a nota. A Secretaria de Segurança Pública de São
Paulo informou que o caso foi apresentado ao 5º Distrito Policial
de Piracicaba e que foram solicitados exames periciais ao Instituto
de Criminalística e Instituto Médico Legal (IML). 

TSE investiga se houve propaganda
antecipada e abuso de poder em ato 
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

O corregedor-geral da Justi-
ça Eleitoral, ministro Luís Feli-
pe Salomão, vai apurar se hou-
ve propaganda antecipada e
abuso de poder em manifesta-
ções bolsonaristas de raiz gol-
pista no 7 de Setembro.

Decidida ontem, a investi-
gação é decorrente de indícios
de que a  mobil ização em
apoio ao presidente Jair Bolso-
naro pode ter sido financiada
por empresários ou políticos.

O TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) reuniu informações
que incluem um vídeo e notí-
cias veiculadas pela imprensa.

Será apurado também se
houve pagamento de trans-
porte e diárias a quem partici-
pou dos atos e se houve con-
teúdo de campanha eleitoral
antecipada, informou a corte
eleitoral.

No STF (Supremo Tribunal
Federal) corre um inquérito,
instaurado antes do feriado da
Independência e sob a relato-
ria do ministro Alexandre de
Moraes, com a finalidade de
apurar a mobilização, a orga-
nização e o financiamento das
manifestações do início do
mês.

São alvos da investigação,
entre outros, o presidente na-
cional do PTB e ex-deputado
Roberto Jefferson,  o cantor
Sérgio Reis e o caminhoneiro
Marco Antonio Pereira Gomes,
Zé Trovão, este foragido do
país e contra quem há uma or-
dem de prisão a ser cumprida.

Nos atos do dia 7, Bolsona-
ro escalou mais uma vez a cri-
se institucional no país, amea-
çou o Supremo e disse que não
cumpriria mais ordens judi-
ciais do ministro Alexandre de
Moraes.

A atuação do presidente au-
mentou a pressão da classe
política pelo impeachment do
presidente, e, dois dias depois,
ele divulgou nota retórica em
que abaixa o tom com os de-
mais Poderes.

A investigação do TSE cor-
rerá no inquérito que já trami-
ta na corte eleitoral  desde
agosto e que foi aberto com o
objetivo de apurar a dissemi-
nação de notícias falsas nas re-
des sociais.

Faz parte do material  em
poder Salomão um vídeo di-
vulgado nas redes sociais que
mostra cenas do interior de
um ônibus supostamente
oriundo de Pompeia, interior
de São Paulo, com destino a
Brasília para a manifestação
do feriado da Independência.

Na gravação, segundo in-
formou o TSE, aparece um ho-
mem trajando camiseta com

dizeres de apoio ao voto im-
presso e que distribui dinheiro
para os ocupantes do veículo.

"Há também notícias nos
grandes veículos de comuni-
cação e  redes sociais ,  que
apontam que foram confec-
cionados bonés e roupas, com
a mesma f inalidade e  com
eventual intuito eleitoral,  o
que pode ainda caracterizar
possível campanha eleitoral
antecipada", explicou Salo-
mão.

Para o corregedor, o con-
teúdo do vídeo e também as
notícias veiculadas podem ter
conotação de abuso de poder
econômico e político.

O ministro determinou o
envio do arquivo de vídeo à
Policial Federal, para que seja
providenciada a transcrição e
"o aprofundamento das inves-
tigações junto às pessoas en-
volvidas, no prazo de 20 dias".

7 DE SETEMBRO

Bolsonarista Kassio vota contra 
índios e a favor de marco temporal
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

O ministro Kassio Nunes
Marques,  do STF (Supremo
Tribunal Federal), votou para
reafirmar o marco temporal na
demarcação de terras indíge-
nas, em um posicionamento
que se alinha aos interesses do
Palácio do Planalto. Kassio foi
indicado à corte pelo presi-
dente Jair Bolsonaro.

Após o voto de Kassio, o mi-
nistro Alexandre de Moraes,
alvo de ataques de Bolsonaro
nas últimas semanas, pediu
vista. O placar está em 1 a 1 até
este momento. O tribunal re-
tomou ontem o julgamento da

matéria, com a continuação
dos votos dos ministros.

Sessões anteriores foram
reservadas para as interven-
ções das partes interessadas,
incluindo a União, o Ministé-
rio Público Federal e entida-
des que atuam na defesa dos
povos indígenas.

Na abertura dos trabalhos,
em celebração ao Dia da De-
mocracia, celebrado ontem, a
ministra Rosa Weber disse que
é preciso reafirmar a fé no re-
gime democrático frente aos
"mares revoltos em que temos
navegado". "Em uma repúbli-
ca democrática, a Constitui-
ção e as leis a todos irmanam,

nivelam e igualam, como ob-
servou João Barbalho, emi-
nente ministro desta Suprema
Corte", disse a ministra.

Para Kassio,  o  fato de a
Constituição de 1988, em suas
disposições transitórias, ter
estipulado prazo de cinco
anos para demarcação das ter-
ras indígenas denota que os
legisladores de então busca-
ram superar o debate sobre o
que seria ou não território in-
dígena, delimitando o seu al-
cance.

"Posses posteriores à pro-
mulgação da Constituição Fe-
deral não podem ser conside-
radas tradicionais, porque isso

implicaria o direito de expan-
di-las ilimitadamente para no-
vas áreas já definitivamente
incorporadas ao mercado
imobiliário nacional", disse.

Ele afirmou que a sujeição
dos l imites  das terras  a  um
processo permanente de recu-
peração de posse em razão de
esbulho ancestral abre espaço
para conflitos de toda ordem.

"A propriedade privada é
elemento fundamental das so-
ciedades capitalistas, como é a
brasileira atual. A insegurança
sobre esse direito é sempre
causa de grande desassossego
e de retração de investimen-
tos", argumentou Kassio.

STF

Diretor de Colégio Militar 
é acusado de maus-tratos
LEONARDO AUGUSTO/FOLHAPRESS

Funcionários do Colégio Mi-
litar de Belo Horizonte divulga-
ram um manifesto contra o di-
retor da escola, o coronel de
cavalaria Régis Rodrigues Nu-
nes. O texto acusa o militar de
submeter os alunos a maus-
tratos e de não garantir o cum-
primento das regras de comba-
te à Covid-19.

Segundo as  pessoas que

participaram da elaboração do
documento, a declaração não
foi assinada por medo de re-
presálias do comando da insti-
tuição.

A decisão de escrever o ma-
nifesto foi tomada pelos fun-
cionários da escola na semana
passada, durante a preparação
dos alunos -que têm entre 12 e
18 anos- para as comemora-
ções do aniversário de 66 anos
da instituição, que aconteceu

no último sábado. Um dos con-
vidados do evento foi o minis-
tro da Defesa, o general da re-
serva Walter Braga Netto.

O texto afirma que o coronel
é responsável "por submeter
crianças e adolescentes à
exaustão durante treinamento
para a formatura do aniversá-
rio do colégio".

Segundo funcionários da es-
cola, Nunes queria usar o even-
to para chamar a atenção do

BELO HORIZONTE
ministro porque tenta conse-
guir uma promoção para a pa-
tente de general. Antes de assu-
mir o comando do Colégio Mi-
litar na capital mineira, ele ser-
viu no Centro de Doutrina do
Exército no Comando de Ope-
rações Terrestres, em Brasília.

O manifesto afirma também
que durante o treinamento, os
alunos eram obrigados a "ficar
de pé o tempo todo e imóvel
em boa parte do tempo, além
de momentos em que a tropa
desfila".

Os funcionários fizeram fo-
tos que,  segundo eles,  mos-
tram estudantes esperando
atendimento médico na enfer-
maria do colégio na manhã de
quinta-feira, quando a cidade
registrava um dia de sol e tem-
po seco.
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Corpo de empresário
que sumiu em Angra 
dos Reis é encontrado

ILHA GRANDE

MARCELA LEMOS/FOLHAPRESS

A Polícia Civil do Rio de Ja-
neiro anunciou ontem que um
corpo encontrado na madru-
gada do dia anterior no mar de
Ilha Grande, na Costa Verde
do Rio, é do empresário Leo-
nardo Machado, de 50 anos,
que estava desaparecido des-
de o dia 22 de agosto após sair
com a ex-mulher para um pas-
seio de barco.

Segundo o delegado Vilson
Almeida, o corpo foi encontra-
do por um pescador que acio-
nou o Corpo de Bombeiros e a
identidade dele foi confirmada
no IML (Instituto Médico Le-
gal). Leonardo estava em posse
dos documentos.

"A causa da morte foi afoga-
mento. O barco aparentemente
se encontra naufragado, mas
devido à profundidade em que
se encontra, os bombeiros não
conseguiram acesso para con-
firmar. Nos próximos dias deve-
mos conseguir resgatar o barco
e fazer a confirmação de que se
trata do barco do casal", disse o
delegado.

O corpo do empresário foi
encontrado enrolado em uma

rede. A polícia já havia informa-
do que as roupas encontradas
eram semelhantes às usadas
por Leonardo.

Ele e a ex-mulher sumiram
no dia 22 de agosto após saí-
rem para um passeio de barco
até a Ilha Verde -atração turís-
tica na região. Segundo fami-
liares, eles tentavam reatar o
relacionamento.

Cristina Nogueira, 48, foi
encontrada uma semana após
o passeio, no dia 29. Ela foi en-
contrada na restinga de Ma-
rambaia, na zona oeste do Rio,
e, devido às condições climáti-
cas, foi resgatada apenas no
dia 30. A polícia informou na
ocasião que o corpo não apre-
sentava sinais de violência. Ela
foi reconhecida por causa de
uma tatuagem.

Desde que o corpo de Cris-
tiane Nogueira foi encontrado e
periciado, a Polícia Civil do Rio
trabalhava com a hipótese de
naufrágio. A perícia realizada
por médicos do IML apontou
que a causa provável da morte
foi por afogamento. Uma janela
e uma boia da embarcação fo-
ram encontradas desde que as
buscas pelo casal começaram.

ASSEMBLEIA-GERAL

Exigência de vacinação pode
barrar Bolsonaro na ONU
RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

D
elegações estrangeiras
que participarão da As-
sembleia-Geral da ONU

(Organização das Nações Uni-
das) foram avisadas que todos os
participantes do encontro de lí-
deres globais precisarão apre-
sentar comprovante de imuniza-
ção contra a Covid-19 para entrar
no edifício da entidade, que fica
em Nova York.

O presidente Jair Bolsonaro,
que anunciou a intenção de com-
parecer presencialmente ao
evento, diz não ter se vacinado.
Ele deve fazer o discurso de aber-
tura do evento, marcado para o
dia 21 de setembro.

Consultados, diplomatas
brasileiros afirmaram, sob con-
dição de anonimato, que a exi-
gência não se aplicaria a chefes
de Estado, que têm protocolo
próprio para acessar o edifício
da ONU. Assim, segundo os re-
presentantes diplomáticos, não
haveria impedimento para a
viagem de Bolsonaro.

Os países receberam uma
carta datada de terça-feira assi-

nada por Abdulla Shahid, que
exerce a presidência da atual
sessão da Assembleia-Geral. Ele
encaminhou aos delegados cor-
respondências que recebeu do
governo municipal de Nova
York. Nos documentos, as auto-
ridades da cidade dizem que a
prova de vacinação deve ser exi-
gida para eventos fechados, o
que inclui a Assembleia-Geral
da ONU.

"Eu apoio fortemente essas
medidas como um passo impor-
tante no nosso retorno a uma As-
sembleia-Geral totalmente fun-
cional", escreveu Shadid. "Estou
pronto para trabalhar com o se-
cretário-geral (da ONU, António
Guterres) para implementar a exi-
gência de prova de vacinação o
mais rapidamente possível."

O envio da documentação so-
bre medidas sanitárias foi uma
das primeiras medidas adotadas
por Shahid, que recentemente as-
sumiu a presidência da 76ª sessão
da Assembleia.

O documento do governo de
Nova York destaca que "todas as
pessoas" que queiram entrar nas
premissas da ONU para participar
da Assembleia deveriam mostrar

"prova de vacinação para acessar
o plenário".

"Para ajudar a prevenir contra
a transmissão da Covid-19, a cida-
de de Nova York instituiu uma
exigência de vacina para determi-
nadas atividades em ambiente fe-
chado. De acordo com a lei local,
prova de vacinação é exigida a
qualquer pessoa que participe,
em ambientes fechados, de janta-
res, exercícios físicos e atividades
de entretenimento", diz o ofício
do governo municipal, encami-
nhado por Shahid.

Segundo o texto, "entreteni-
mento em ambiente fechado" in-
clui eventos realizados em cen-
tros de convenção, por exemplo, e
o plenário da Assembleia-Geral
da ONU entraria nessa definição.

"De acordo com esse requeri-
mento municipal, todas as pes-
soas que forem entrar nas depen-
dências da ONU com o propósito
de acessar o plenário da Assem-
bleia-Geral deveriam apresentar
prova de vacinação para entrar no
local", afirma o documento. "Elas
também devem mostrar a prova
de vacinação antes das refeições
ou de fazer exercícios em ambien-
tes fechados no campus da ONU."

O texto ainda reforça que o
comprovante é necessário para
participar "de todas as excelentes
opções de entretenimento e refei-
ções" de Nova York.

Outra carta da administração
municipal anexada pelo presi-
dente da Assembleia-Geral infor-
ma que a cidade disponibilizará
postos de vacinação para os parti-
cipantes do encontro da ONU que
queiram se imunizar. O municí-
pio também oferecerá postos de
testagem.

O presidente Bolsonaro afirma
não ter se vacinado contra a Covid
e, desde o começo da pandemia,
apresenta um histórico de ques-
tionar a eficácia de imunizantes.

A última vez que ele falou so-
bre o assunto foi na última segun-
da-feira, quando sugeriu que po-
de ter se infectado uma segunda
vez pelo vírus -ele recebeu um
diagnóstico positivo em julho do
ano passado.

"Eu não tomei vacina e estou
(com índice IgG, que mede a pre-
sença de anticorpos) 991. Eu acho
que peguei de novo e nem fiquei
sabendo", disse Bolsonaro, em
conversa com apoiadores em
frente ao Palácio da Alvorada.

INVERNO: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à
tarde e à noite.
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Democrata vence
votação na Califórnia

RECALL

RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

O democrata Gavin New-
som manteve o cargo de gover-
nador da Califórnia em uma
votação de recall na terça-fei-
ra. Com 68% das cédulas apu-
radas, a retirada era rejeitada
por 63,9% dos eleitores.  A
agência Associated Press e a
CNN americana, entre outros,
projetam que a vitória de New-
som está confirmada.

O resultado completo ainda
levará alguns dias e só será cer-
tificado em outubro. As regras
atuais determinam que cédu-
las que chegarem pelo correio
até três dias depois da data do
pleito, e que tenham sido pos-

tadas até o dia da eleição, de-
vem ser contadas.

No discurso para celebrar o re-
sultado, Newsom afirmou que "os
eleitores disseram sim à ciência, à
vacina, ao direito de votar sem
medo, à diversidade, à inclusão e
aos direitos das mulheres".

O principal oponente na dispu-
ta, o radialista republicano Larry
Elder, reconheceu a derrota. "Per-
demos a batalha, mas certamente
vamos vencer a guerra. Agora es-
tamos forçando eles a fazer um
trabalho melhor nas escolas, em
limpar nossas florestas, em ener-
gia. E a prestar atenção a coisas
que eles deviam ter prestado aten-
ção dois anos atrás", afirmou, em
discurso na noite de terça.

Disparos de mísseis
ampliam tensão 

COREIAS

LUCAS ALONSO/FOLHAPRESS

A Coreia do Sul e a Coreia
do Norte protagonizaram, on-
tem, novos episódios da corri-
da armamentista na penínsu-
la. Os dois países têm desen-
volvido armas mais sofistica-
das enquanto os esforços para
iniciar as negociações que po-
dem diminuir as tensões têm
se mostrado infrutíferos.

Seul testou um míssil balís-
tico lançado por submarino,
tornando-se o primeiro Estado
sem armas nucleares a desen-
volver esse sistema. Outros
países que testaram ou desen-
volveram o mesmo tipo de tec-
nologia, incluindo Estados

Unidos, Rússia, China, Reino
Unido, França, Coreia do Nor-
te e Índia, normalmente os
projetaram para transportar
armas nucleares.

Pyongyang, por sua vez, dis-
parou um par de mísseis balís-
ticos que caíram no mar ao
longo de sua costa leste, se-
gundo relatos de autoridades
japonesas e sul-coreanas.

No último domingo, a Co-
reia do Norte anunciou por
meio de sua agência de notícias
estatal, a KCNA, a realização de
testes bem-sucedidos de um
novo míssil de cruzeiro de lon-
go alcance que, de acordo com
observadores internacionais,
teria capacidades nucleares.

Obrigatoriedade de
vacinação é mantida

COVID-19

A obrigatoriedade de imuni-
zação contra a Covid-19 para
servidores e prestadores de
serviço da prefeitura do Rio es-
tá mantida, afirma o secretário
municipal de Saúde, Daniel
Soranz. Segundo ele, o que ain-
da está em estudo é o tipo de
punição para quem não obe-
decer à norma.   

Na terça-feira, uma decisão
da Justiça do Rio suspendeu o
decreto do prefeito Eduardo
Paes, publicado no dia 18 de
agosto, que previa, inclusive, a
demissão de quem se negasse a
tomar a vacina. A desembarga-
dora Marília de Castro Neves, do
Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Ja-

neiro (TJRJ), concedeu liminar
em resposta à ação proposta pe-
lo deputado estadual Márcio
Gualberto dos Santos. Na deci-
são, ela destacou que o poder
municipal não pode criar san-
ções não previstas na lei federal
ou estadual. 

O secretário de Saúde afir-
mou que a prefeitura vai recorrer
da decisão. “A prefeitura vai re-
correr dessa decisão da Justiça
que impede a punição desses
servidores. 

Essa decisão não limita a pre-
feitura sobre a cobrança da vaci-
nação dos servidores, mas, sim,
pede que a gente reveja a puni-
ção desses servidores que não se
vacinaram. 
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